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Vybrané podporované lékařské obory 
 

1. Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. 

     (MUDr. Irena Voříšková, ředitelka zdravotní péče, 474 447 226) 

     (Ing. Bc. Lucie Šimková, hlavní sestra, 474 447 395) 

- vnitřní lékařství   

- radiologie a zobrazovací metody   

- klinická onkologie   

- nukleární medicína   

- neurologie   

- chirurgie 

 

2. Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.    

    (Ing. Pavel Markalous, ředitel, 478 033 477) 

    (Mgr. Šárka Gregušová, hlavní sestra, 476 172 542)  

- psychiatrie   

- vnitřní lékařství   

- chirurgie   

- radiologie a zobrazovací metody   

- otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  

- neurologie  

- pneumologie a ftizeologie   

- gynekologie a porodnictví   

- oftalmologie   

 

3. Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.    

    (Ing. Vladimír Kestřánek, ředitel, 416 723 275) 

    (Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D., LL.M., hlavní sestra, 416 723 373) 

- vnitřní lékařství   

- chirurgie   

- radiologie a zobrazovací metody   

- anesteziologie a intenzivní medicína   

- neurologie   

- gynekologie a porodnictví   

 

4. Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.   

    (MUDr. Tomáš Hrubý, ředitel zdravotní péče, 417 519 208) 

    (Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra, 417 519 204)  

- chirurgie   

- radiologie a zobrazovací metody   

- pediatrie   
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5. Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.   

    (MUDr. Michal Hanauer, MBA, ředitel zdravotní péče, 412 705 200) 

    (Mgr. Danuše Tomášková, hlavní sestra, 412 705 221)  

- vnitřní lékařství   

- chirurgie   

- radiologie a zobrazovací metody   

- otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku   

- anesteziologie a intenzivní medicína   

- neurologie   

 

6.  Krajská zdravotní, a.s.  –  Masarykova  nemocnice  v  Ústí  nad  Labem,  o.z.  –  pracoviště 

Rumburk    

      (MUDr. Michal Tichý, Ph.D., MPH, ředitel zdravotní péče, 412 359 520) 

      (Andrea Prchalová, hlavní sestra, 412 359 538) 

- vnitřní lékařství   

- chirurgie   

- pediatrie   

- radiologie a zobrazovací metody   

- anesteziologie a intenzivní medicína   

- rehabilitační a fyzikální medicína   

- klinická biochemie a hematologie   

- transfuzní lékařství  

 

 

7.  Krajská zdravotní, a.s.  –  Masarykova  nemocnice  v  Ústí  nad  Labem,  o.z.   

     (MUDr. Aleš Chodacki, ředitel zdravotní péče, 477 114 170) 

     (Mgr. Markéta Svobodová, hlavní sestra, 477 114 012) 

- psychiatrie 

- klinická onkologie 

- nukleární medicína 

- neurologie 

- pneumologie a ftizeologie 

- urologie 

- soudní lékařství 

- patologie 

- nefrologie 

- infekční lékařství  
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